
 

 

 

Concursul național de istorie pentru elevi 

„Constantin Daicoviciu” 

 

Facultatea de Litere, Istorie și Teologie din cadrul Universității de Vest din Timișoara 

organizează a III-a ediție a concursului de istorie pentru elevi, cu tema România în perioada 

Nicolae Ceaușescu (1965-1989), adresat elevilor de liceu, din clasele IX-XII.  

 

  Criteriile de evaluare a lucrărilor: 

- 4 puncte pentru abilități de analiză a conținutului (tratarea completă a temei, inclusiv cu 

aparat critic); 

- 3 puncte pentru redactare (părți componente, înlănțuirea ideilor, logica argumentării, 

utilizarea limbii literare, ortografia, punctuația și concluzii); 

- 2 puncte pentru respectarea normelor de tehnoredactare; 

- 1 punct din oficiu. 

 

Lucrările vor respecta următoarele norme de tehnoredactare: 

- Font Times New Roman, caractere de 12, line spacing 1,5, aliniere justified, margini 

standard; 

- Paginile vor fi numerotate în partea de jos, centrat; 

- Referințele bibliografice vor fi trecute în text, folosind următorul model: (Giurescu 1974, 

69). 

- Maximum 8 pagini.  

 

Lucrările vor avea precizate, pe prima pagină:  

• Numele și prenumele  

• Clasa și instituția 

• Numele și prenumele profesorului coordonator 



 

 

 

Textul propriu-zis al eseului va fi urmat de o bibliografie, cu minimum 5 referințe, alcătuită 

după următorul model:  

Nume, Prenume. An. Titlu. Localitate, Editură. 

 

Pentru volume: 

Becheru, Dragoș Sebastian. 2022. România și problema petrolului. 1969-1981, Târgoviște, Ed. 

Cetatea de Scaun. 

Pentru articole: 

Hannelore Baier, Sighet – punctul de frontieră prin care s-au întors primii deportați etnici germani 

din U.R.S.S., în “Analele Sighet”, nr. 2, 1995: Instaurarea comunismului – între rezistență și 

represiune, p. 296-298, disponibil online la https://www.memorialsighet.ro/, accesat ultima data la 

6.01.2022. 

 

  Clasificarea participanților și acordarea premiilor se realizează pe baza rezultatelor 

obținute de fiecare elev în urma participării la proba de concurs, în ordinea descrescătoare a 

punctajelor. Fiecare membru al comisiei va acorda un punctaj fiecărei lucrări, urmând ca rezultatul 

final al participantului să fie calculat astfel: (notă membru 1 + notă membru 2 + notă membru 3) / 

3=punctaj final. 
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